Linkolnas Daugavas Vanagu Apkārtraksts
2019. gada #5
Daugavas Vanagu apvienība un
Apvienotā Linkolnas latviešu draudze
Jūs laipni aicina apmeklēt

Eglītes sarīkojumu
Svētdien, 2020.g. 5. janvārī 2:00 pēcpusdienā
Draudzes sabiedriskās telpās
Programmā:
Svētbrīdis
Bērnu priekšnesumi
Kāds neuzdots sniegums
Paredzams arī Ziemassvētku vecīša apmeklējums
Sekos kafijas galds groziņu veidā.
Labprātīgs ziedojums
Arī šogad Jūms būs iespēja ziedot Dianas un Arņa Girgensona ğimenei Latvijā kur viņu
abi dēli, Māris un Artis smagi slimo ar celebrālo trieku.

DAUGAVAS VANAGU ZIEMASSĒTKU ZIEDOJUMU AKCIJA
Tuvojoties Ziemassvētkiem, mēs griežamies pie Jums ar lūgumu, atbalstīt un ziedot mūsu
Ziemassvētku akcijai.
Kā jau zinat, šie ziedojumi tiek izmantoti palīdzības darbam Latvijā; galvenokārt – kaŗa invalīdiem,
bijušajiem leğionāriem un nacionāliem partizāņiem, daudzbērnu ğimenēm un veco ļaužu atbalstam.
Šo lielo darbu visā Latvijā veic un koordinē DV Centrālās Valdes pārstāvniecība Rīgā, sadarbībā ar
vietejo pašvaldību aprūpes iestādēm un Latvijas Daugavas Vanagu nodaļu ieteikumiem.
Daugavas Vanagu apvienības valde
Ziedojumus lūdzam nosūtīt klātpievienotā aploksnē DV apvienības kasierim Laimonam
Iesalniekam, 6504 N. 7th St., Lincoln, NE 68521

Lūdzu nogriezt --------------------------------------------------------------------------------------------------Ziedoju DAUGAVAS VANAGU ZIEMASSĒTKU ZIEDOJUMU AKCIJAI
VĀRDS UN UZVĀRDS:

___________________________________________

Summa $_____________naudā / čeks
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Linkolnā, 2019. gada decembrī

APSVEIKUMS
Kristus piedzimšanas svētkos Daugavas Vanagu apvienība sveic visus tautiešus un mūsu
labvēļus vēlot gaišus, mīlestības pilnus Ziemassvētkus un prieka, spēka, un veselības bagātu
Jauno Gadu.
Sveicam ikvienu vanadzi un vanagu un pateicamies Jums par darbu un labo sadarbību
pagājušā gadā!
Ziemassvētku vēlējums!
Vēlam Jums un Jūsu piederīgiem
Ziemassvētkus kas silti dvēselē līst
un Jauno gadu pilnu dzīves prieka,
veselības un mīļām, laimīgām domām.

LAI ZIEMASSVĒTKU GAISMA JŪS VADA UN SVĒTĪ JAUNAJĀ GADĀ!

Daugavas Vanagu apvienības priekšniece, Astra Iesalnieks

GATAVOJOTIES ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅAM
Trīs paaudzes strādā cītīgi un kopīgi lai gādātu cepumus draudzes tirdziņam, Daugavas Vanagu svētku
sveicienu paciņām un kopīgajai svētku eglītei pēc Ziemassvētku steigas. Pirmajā vakarā gatavo mīklu,
nākošajā vakarā daudzi strādā pie kūciņu formēšanas un cepšanas.

Māra Balodis, Alita, Raitis, Jen Tīǧeris

Andris Didrichsons, JT Mc Laughlin, Astra Mednis
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Ivars un Dāvis Kalniņi

Evija Tīǧeris

Laura Paeglis, Māra Balodis un Jen Tīǧeris

DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBAS LINKOLNᾹ 68. GADU DIENA
2019. gada 26. oktobrī Linkolnas DV apvienības biedri un viesi pulcējās lai atzīmētu apvienības
68. gadu svētkus. Vakaru ievadīja māc. Gijas Galiņas svētbrīdis, kam sekoja apvienības
priekšnieces Astras Iesalnieks uzruna. Viņa atskatijās uz apvienības vēsturi, pieminot pirmos
priekšniekus, vanadžu vadītājas, un daudzos veiktos darbus.
Visplašākais ir bijis palīdzības darbs uz Latviju. Vadoties no pēdējo 10 gadu pārskatu
kopsavilkuma, uz Latviju ir nosūtīti $92,390, bet $16,985 nosūtīti DV ASV valdei. Garezeram un
Kursai ir ziedoti $9,950. Totālā summa $119,325. Par šo devumu viņa pateicās apvienības
biedriem un Linkolnas un Omahas tautiešiem.

Astra Iesalnieks uzrunā
vakara viesus

Māra Balodis, Astra Iesalnieks un apbalvotie: Rasma Strautkalns,
Valdis Kalniņš un Astra Mednis
Valdis Kalniņš un Astra Mednis

Sekoja DV CV piešķirto Atzinības rakstu pasniegšana Rasmai Strautkalns un Valdim Kalniņam
par daudzajiem, pašaizliedzīgi veltītajiem gadiem, ne vien apvienībā bet arī visā latviešu saimē.
Astra Mednis tika apbalvota ar DV organizācijas visaugstāko atzinību - DV Zelta nozīmi.
Priekšniece jau savā uzrunā bija uzsvērusi Ᾱrija Liepiņa daudzos gadus ko viņš bija veltījis vadot
Linkolnas apvienību.
Valdis Balodis pateicās par Ᾱrija lielo un apzinīgi
veikto darbu ko viņš ir veltījis, ne tikai Linkolnas
apvienībai bet visai DV organizācijai.
1983. gada februārī DV Apvienības pilnsapulcē,
Apvienības priekšnieks Pauls Gavars paziņo ka
vairs nekandidē priekšnieka amatam un uzstāda
Ᾱriju Liepiņu, kuru pilnsapulce ievēl vienbalsīgi.
36 gadus Ᾱrijs tika pildījis priekšnieka amatu ar
lielu pašapzinību un mīlestību. Vienu laiku Ᾱrijs
arī bija Kultūras daļas vadītājs ASV zemes valdē.

Ᾱrijs Liepiņš, Valdis Balodis un Astra Iesalnieks

Kā mazu pateicību Ᾱrijam pasniedz amatnieka darinātu valriekstu koka servējamo dēli. Klātesošie,

pieceļoties un ar applausiem izsaka Ᾱrijam pateicību.
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LATVIEŠU GALDS RAYMOND APGABALA SKOLĀ 15. NOVEMBRĪ
Latvieši jau otro gadu tika aicināti piedalīties daudzkultūru gimeņu vakarā Raymond
apgabala skolā. Latviešiem bija viens no 16 tautību galdiem. Bija arī Team mates un
nedzirdīgo programmas pārstāvji. Pie galdiem varēja iepazīties ar atšķirībām tradīcījās,
paražās, un vajadzībās un varēja arī baudīt tradicionālus ēdienus.

Evija Tīǧeris piedāvā cepumus Mārai
Balodis un Margai Galiņš

Vakara programmā uzstājās
tradicionālie Japāņu pūķu
dejotāji un Kokjo Taiko
bundzinieki
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Alita Tīǧeris un Rasma Sraukalns
apzinīgi rūpejās par apmeklētājiem

Velta Didrichsons, Rasma Strautkalns, Alita Tīǧeris,
Marga Galiņš, un Inta Didrichsons rāda tautas tērpu
dažādību

18. NOVEMBRA AKTS LINKOLNᾹ
No Latvijas valsts dibināšanas ieejot otrajā gadsimtā, svētku akts Linkolnas draudzes telpās
notika 17. novembrī.

Māc. Gija Galiņa ievadīja svētku aktu ar svētbrīdi. James T. McLaughlin deva pavadījumu
himnām un dziesmām

Draudzes priekšnieks Kārlis Indriksons deva īsu runu par 18.
novembra vēsturi. Pēc pirmā pasaules kara Vācija bija
zaudējusi šo karu, un arī zaudēja savu valdību pār Baltijas
valstīm.
Šinī sarežǧītajā laikā, Latvijai beidzot bija iespēja proklamēt
savu pašvaldību. Latviešiem 18. novembris ir tikpat nozīmīgs
kā Amerikāņiem 4. Jūlijs un aicina visiem kopīgi nodziedāt
ASV himnu.
Cik bieži mēs pievēršamies domās atskatīties uz visiem Latvijas prezidentiem šo simts gadu
valsts gājumā? DV apv. priekšniece Astra Iesalnieks savā svētku runā konspektīvi piemin
visus Latvijas prezidentus, viņu nopelnus un nozīmi Latvijas valsts veidošanā.
Pirmais prezidents Jānis Čakste izcēlās ar savām diplomata spējām. Viņš bija objektīvs,
tolerants un ļoti spējīgs orators. Gustavs Zemgalis parādīja savas spējas kompromisu
meklējumos starp daudzajām partijām Saimā. Alberta Kvieša laiks nebija viegls, jo pasaulē
sākās 30'to gadu krīzes. Kārlis Ulmanis saistās ar centieniem panākt saimniecisko
uzplaukumu un nacionālo vienotību.
1993. gadā ievēlētais prezidents Guntis Ulmanis personificējas atdzimušās valsts grūtībās un
veiksmēs pēc 50 gadu krievu okupācijas. Vaira Vīķe-Freiberga ar savām diplomātes spējām
atver ceļu Latvijai iekļūt Eiropas Savienībā un NATO. Valdis Zatlers ir spējīgs valsts vadītājs,
tomēr intrīgas par viņa ievēlēšanu traucē viņa darbu. Andra Bēziņa laiks ir saistīts ar politisko
partiju lielām cīņām pēc varas. Raimonds Vējonis noteikti ieies vēsturē, kā iemīlēts
prezidents, kūŗš spēja kontaktēties ar tautu.
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Jaunievēlētais prezidents Egīls Levits dod cerības, ka Latvija aktivizēsies lai gūtu lielāku
dalību politiskās norisēs. Svētku dalībnieki noklausās atskaņoto Latvijas valsts prezidenta
Egīla Levita uzrunu diasporas latviešiem kam seko Latvijas valsts himna.
Māra Balodis nolasa 2019. g. PBLA balvas piešķiršanu Andrejam Jansonam par mūža
ieguldījumu ASV latviešu kultūras dzīves veicināšanā un Latvijas vārda nešanu pasaulē ar
mūzikas radīšanu un atskaņošanu. No Linkolnas vidus ALA atzinība rakstus saņem Zigrīda
Tauriņš, Laurie Iliško, Rasma O'Connell, Mirdza Jesauckis un Inta Didrichsons.
Svētku koncerta daļu sniedz pianists James T.
(JT) McLaughlin. Viņš bija izvēlējies latviešu
kompanistu darbus, kas ļoti iepriecināja un
aizkustināja klausītājus. Koncertā tika
atskaņoti Arvīda Žilinska, Jāzepa Vītola un
Jāņa Mediņa kompozīcījas.

Pirms koncerta JT paskaidro par grūtībām
kādas pastāv lai iegūtu notis no agrāko
laiku latviešu komponistiem

Mūsu viesi no Omahas – Helmut Brugman
ar ǧimeni

Laurie Iliško ar palīgiem Imantu Iliško
un Rasmu Strautkalns gādāja par
gardām, latviskām pusdienām
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Pie viesību galda Rasma O'Connell, Astra Iesalnieks, Mirdza
Jesauckis un Rasma Strautkalns

"GLOBAL HUSKERS FESTIVAL"
Tas notika 2019. g. 19. novembra vakarā Memorial Sadium "Press Box" zālē. Piedalījās vairāk kā 32
tautību studentu ar saviemt ērpiem, mūziku, dziesmām un dejām. Vairākiem arī bija iekārtoti galdi ar
informāciju, grāmatām, piemiņas priekšmetiem un mazām uzkodām.
Ieva Turķe no Tukuma, Lavijā un Johanna Ilves no Koeru, Igaunījā bija iekārtojušas kopēju galdu ar abu
valsts karogiem, grāmatām, piemiņas lietām un mazām uzkodām. Ieva arī piedalījās "fashion show" ar
Madonas tautas tērpu un savā sniegumā guva lielu piekrišanu no daudzajiem apmeklētājiem sarīkojumā.

Johanna Ilves no Igaunījas un Ieva Turķe no
Latvijas kopā ar sarīkojuma vadītāju no Indijas
Ieva Turķe Madonas tautas tērpā dodās
uz universitātes "tērpu skati"
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